DE KLEPPER
Uitgave van Stichting Dorpsbelangen Hooge Mierde
Redactie: De Luther 10
tel:06-12927560
e- mail: deklepper@dorpsbelangenhoogemierde.nl
Kopij voor:
Woensdag 18.00 u
Website :
www.dorpsbelangenhoogemierde.nl
Zie hier ook de
activiteitenagenda
Jaargang 38 nr 29 15 juli 2020
Oud izjer“

Dorpsbelangen
Jaarboek 2019
Afgelopen weken zijn wij bij U aan de deur geweest
met Jaarboek 2019. Misschien hebben wij U gemist
en U wilt toch dit boek hebben dan kunt U jaarboek
2019 ook tegen € 4,00 per stuk halen bij bakker van de
Voort of garagebedrijf Lendering.

Dorpsbelangen
De grote vakantietijd komt er weer aan en samen met
de vervelende corona omstandigheden zorgen er voor
dat de Klepper komende weken niet op papier zal verschijnen. Als er dringende mededelingen zijn dan zullen die vermeld worden op de site van de klepper. Ga
naar www.dorpsbelangenhoogemierde.nl dan blijft u op de hoogte. Iedereen een prettige vakantie toegewenst.
De volgende klepper zal verschijnen in week 34 kopij insturen voor
woensdag 19 aug.

De Guld Vakantiepuzzel
Correctie
Moeilijk, zo’n kalender. Voor het gilde kennelijk veel moeilijker dan de
puzzel zelf. Want twee weken is twee weken. De uiterste inleverdatum
moet dus zijn: zondag 26 juli.

Garagesale

zondag

6

september

Indien wij niets van de gemeente Reusel de Mierden vernemen (wij
hebben een vergunning hier voor) zal de Garagesale doorgang vinden
op zondag 6 september 2020 . Deze zal weer aanvangen om 10.00u
en tot 17.00 u duren , heeft U belangstelling om mee te doen dan horen wij dat graag . Wel vragen wij van U de dan geldende regels van
het CORONA virus in acht te nemen .
Contact adres: Averbodelaan 23 / Hulsbossen 19 / Vossenhof 17
Kosten a 2 euro per deelnemer
tel:0135092265 huistelefoon Oosterlaak mobiel:0620870969
,,
Rossiau
mobiel:0620719850
Daniels
mobiel:0652322023

MS collecteweek (16-21 november 2020):
Collectanten gezocht in Hooge Mierde
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte
van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Hooge Mierde Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose
(MS)?
Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Dorpsraad zoekt nieuwe leden.
Beste inwoners van Hooge Mierde,
De Dorpsraad van Hooge Mierde is dringend op zoek naar nieuwe
leden. Door omstandigheden, leeftijd en gezondheid, bestaat de
Dorpsraad nog uit drie leden. Momenteel zijn er twee vacatures.
Wij zijn op zoek naar inwoners van Hooge Mierde die het leuk en belangrijk vinden om mee te denken over de leefbaarheid van ons dorp.
Vind jij het interessant om ondernemers, ambtenaren en andere mensen te ontmoeten? Wil je een bijdrage leveren aan het oplossen van
niet wenselijke situaties?
Dan zijn wij op zoek naar jou!!
Reacties zien wij graag verschijnen voor 1 augustus a.s. via:
secretaris@dorpsraadhoogemierde.nl

Aannemersbedrijf JA v Gisbergen BV
Nieuwbouw-Verbouw-Onderhoud-UtiliteitsbouwMachinale timmerwerken. De Luther 1-3 5095 AC
Hooge Mierde Tel:013-5091259 Fax:013-5092584

Vissers Mengvoeders
Verkoop diervoeders en kunstmest voor particulieren en agrariërs.
Kailakkers 2 B, Hooge Mierde. www.vissers-mengvoeders.nl
Open woensdag van 14.00-18.00u en zaterdag van 9.00- 13.00 u
..

agrariërs .

V.O.F. Stukadoorsbedrijf v.d. Borne
Voor alle stukadoorswerkzaamheden
Kerkstraat 7, 5095 BB Hooge Mierde
Tel: 013-5096039 Fax: 013-5096048

Heku kunststoffen b.v.
Voor al uw vacuüm vorm producten
Telefoon 013-5092400
www.heku.nl

Van den Berk & Loonen Uitvaartzorg
Alle ruimte voor troost
Areven 4
| 5521 BA | Eersel | F. 0497-385417 |
Rondweg 26 | 5531 AJ | Bladel | T. 0497-383193 |
www.berkenloonen.nl

